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Příručka pro školy
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1. Přihlášení a změna kontaktních údajů
1.1

První přihlášení

Aplikace pro odsouhlasení dodávek produktů školami je dostupná na adrese https://www.szif.cz/cs/skolniprogramy-skola.
Při založení účtu do systému dostane škola datovou schránkou přihlašovací informace - uživatelské jméno
ve tvaru CZ12345678X a iniciální heslo, které bude nutné při prvním přihlášení změnit.
Vzor zasílané zprávy:
INICIÁLNÍ HESLO PRO PŘÍSTUP K APLIKACI "SCHVALOVÁNÍ DODÁVEK"
V RÁMCI PROGRAMU OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL / MLÉKO DO ŠKOL
Dobrý den,
pro přístup do jednotného systému schvalování dodávek v rámci
programu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol
vám bylo vygenerováno nové iniciální heslo.
Při následujícím vstupu do webové aplikace pro schvalování
dodávek na adrese
https://www.szif.cz/cs/skolni-programy-skola
budete vyzváni ke změně hesla a případné úpravě notifikačního
emailu.
Uživatelské jméno: CZ1234567X
Iniciální heslo: ABcd1234
Evidovaná adresa: Adresa školy
Datum: 20.11.2018
Při změně iniciálního hesla si zkontrolujte kontaktní email,
na který jsou zasílána upozornění na nové zadání.
V případě jakýchkoliv problémů prosíme kontaktujte ServiceDesk
SZIF na emailové adrese servicedesk@szif.cz.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni.
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Ukázka přihlašovací stránky

Ukázka přihlašovací stránky
Zadává se uživatelské jméno ze zaslané zprávy do datové schránky školy (ID školy) a zaslané iniciální heslo.
Heslo doporučujeme ze zprávy zkopírovat a zadat. V případě ručního zadávání je třeba věnovat zvýšenou
pozornost správnému zápisu „problémových“ znaků typu 1 (jedna) a l (malé L), 0 (nula) a O (písmeno O).
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Po prvním přihlášení pomocí iniciálního hesla je škola vyzvána ke změně hesla a zadání e-mailové adresy, na
kterou budou odesílány informace o dostupných datech k odsouhlasení dodávky pro vybraný měsíc.
Ukázka stránky pro změnu iniciálního hesla a emailu

Zadává se Uživatelské jméno ze zprávy zaslané do datové schránky školy (ID školy), E-mail = používaný
kontaktní email školy, Staré heslo = iniciální heslo zaslané do datové schránky školy, Nové heslo = školou
vytvořené vlastní heslo – musí mít minimálně 6 a maximálně 200 znaků, musí obsahovat kombinaci čísel a
písmen, Potvrzení hesla= opětovné zadání školou vytvořeného hesla.
Kliknutím na Uložit je nové heslo vytvořeno a uloženo.
Při zablokování účtu z důvodu více neúspěšných pokusů o přihlášení je třeba kontaktovat
servicedesk@szif.cz. Bude vytvořeno nové heslo, které bude škole zasláno do datové schránky.
Při požadavku na změnu zadaného emailu školy je třeba kontaktovat servicedesk@szif.cz, kde je vytvořeno
heslo pro nové přihlášení, v jehož rámci je možné heslo školy změnit.
Při ztrátě/zapomenutí hesla je třeba kontaktovat servicedesk@szif.cz, kde je škole vytvořeno heslo pro
nové přihlášení, v jehož rámci je možné heslo školy znovu vytvořit.
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2. Schválení dodávky
2.1

Informační email

Na email, který škola zadala při změně iniciálního hesla, bude systém odesílat informace o dostupných
datech k odsouhlasení dodávky pro vybraný měsíc.

Informační email má následující parametry:
Odesílatel: skolni.projekty@szif.cz
Předmět: Schválení dodávky.

Je nutné zkontrolovat, že uvedená adresa není emailovou službou interpretována jako SPAM.

Zpráva obsahuje vedle informace o zpracovávaném období (měsíc a rok) také odkaz do aplikace pro
odsouhlasení dodávek.

Ukázka emailu
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2.2

Aplikace pro odsouhlasení dodávky

Po rozkliknutí URL v informačním emailu se uživatel přihlásí na stránkách SZIF a následně je již nasměrován
do aplikace pro odsouhlasení dodávky pro daný měsíc.

Škola zkontroluje dodané množství, případně napíše poznámku ke kvalitě.

Pro finální odsouhlasení je nutné zaškrtnout pole: “Potvrzujeme, že výše uvedené informace o produktech
dodaných v rámci školních projektů jsou pravdivé a dané produkty byly spotřebovány žáky naší školy.“
Poté se objeví tlačítko „ODESLAT POTVRZENÍ“.
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Obrazovka pro odsouhlasení dodávky

Následně je již měsíc uzavřen a není možné provádět za tento měsíc úpravy.
Po odsouhlasení dodávky je škola automaticky odhlášena z Portálu farmáře a je zobrazena úvodní stránka
SZIF.

Pro odsouhlasení dodávky za jiný měsíc nebo jiný projekt je nutné se znovu přihlásit. Využít lze buď odkaz
v úvodu této příručky nebo odkaz na již potvrzený měsíc. Poté je potřeba vybrat nové období nebo jiný
projekt v hlavičce aplikace a potvrdit volbou „ZMĚNIT PROGRAM A OBDOBÍ“.
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